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නවතම කාරණා මමානවාද?  
නව ළමා ආරක්ෂණ ප්රමිති පිළිබඳ දළ විශ්මේෂණය 

ළමා ආරක්ෂණ ප්රමිති (ප්රමිති) විකමටෝරියාමේ 2016 ජනවාරි මාසමේදී ආරම්භ විය. වසර පහකට පසු, මෙෙ ප්රමිති මහ්තුමවන් 

ළමයින්මේ හා තරුණයින්මේ ආරක්ෂාව වැඩිදියුණු වී ඇති ආකාරය අපි දැක ඇත්මතමු. 

අපමේ ප්රමිති වඩාත් ශකතිමත් කිරීම සඳහා මවනස්කම් සිදු මකමරමින් පවතී. 

1ප්රමිති මගින් ආවරණය වන සංවිධාන 2022 ජූලි 1 වන විට නව ප්රමිතිවලට අනුකූල විය යුතුය. ඒ වනතුරු වර්තමාන ප්රමිති 

මයමේ. 

නව ප්රමිති අවම අවශයතා දකවා ඇති අතර ළමයින් සහ තරුණයින් ආරක්ෂිතව තබා ගැනීම සඳහා සංවිධාන විසින් ගත යුතු 

ක්රියාමාර්ග මපන්වයි. ඒවා සංවිධාන සඳහා වඩාත් පැහැදිලි බව ලබා මදන අතර ඕස්මේලියාමේ අමනකුත් ප්රමේශවල ප්රමිති සෙග 

වඩා අනුකූල මේ. 

ළමයින් සහ තරුණයින් ආරක්ෂිතව තබා ගැනීම සඳහා සංවිධාන දැනටමත් කර ඇති මේ නව ප්රමිතිවලට අනුකූල වීමට ඔවුන්ට 

උපකාරී මවයි. සමහර අවස්ථාවලදී, නව ප්රමිති සපුරාලීම සඳහා ආයතනවලට ඔවුන්මේ වර්තමාන ළමා ආරක්ෂණ ප්රතිපත්ති, 

භාවිත සහ ආයතනික සංස්කෘතිය මවනස් කිරීමට මහෝ සංවර්ධනය කිරීමට අවශය මවයි. 

නව ප්රමිති දැන ගැනීමට සහ නව ප්රමිතිවලට අනුකූල වීම සඳහා ඔවුන් ගත යුතු නව ක්රියාමාර්ග හඳුනා ගැනීම සඳහා ඔවුන්මේ 

ළමා ආරක්ෂණ ප්රතිපත්ති, ක්රියා පටිපාටි සහ භාවිත සමාමලෝචනය කිරීම ආරම්භ කිරීමට මමම මාර්මගෝපමේශය ආයතනවලට 

උපකාරී මවයි. මවනස් වන්මන් කුමකද? යන ොරමගෝපමේශය ද වර්තමාන සහ නව ළමා ආරක්ෂණ ප්රමිති සසඳා බලන්න 

සහ මකාමිසමම් නිතර අසනු ලබන ප්රශ්න යන මාර්මගෝපමේශ ද ඔබට ප්රමයෝජනවත් විය හැකිය. 

සංවිධානවලට සහය වීම සඳහා ඉදිරි මාසවලදී වැඩිදුර මතාරතුරු සහ උපමදස් මදනු ලැමේ, මකාමිසම විසින් නව මතාරතුරු සහ 

මාර්මගෝපමේශ නිකුත් මකමරන විට ඉ-තැපැේ ලබා ගැනීමට ඔබට මමහි ග්රාහක විය හැක. 

පහත වගුව නව ප්රමිතිවල නව අවශයතාවල සාරාංශයක මදයි. 

 

 
1 ප්රමේශ වීමම් මහ්තු මත ‘අදාළ ආයතන’ පිළිබඳ සියලු මයාමු කිරීම් මමම මේඛනමේ ‘සංවිධාන/ ය’ සමග ප්රතිස්ථාපනය කර ඇත. අදාළ ආයතනයක 2005, ළමා 
යහපැවැත්ම සහ ආරක්ෂාව පිළිබඳ පනමත් 3(1) වගන්තිමයන් අර්ථ දකවා ඇති අතර ළමා ආරක්ෂණතා ප්රමිතිවලට යටත් වන ආයතන මම් සඳහා අදාළ කර ගනියි. 

 
 

විකමටෝරියාමේ නව ළමා 
ආරක්ෂණ ප්රමිති 

What's new? 

Overview of the new 

Child Safe Standards 

Sinhalese 

https://ccyp.vic.gov.au/contact-us/sign-up-for-commission-updates/


ළමයින් හා තරුණයින් සඳහා මකාමිසම  | විකමටෝරියාමේ නව ළමා ආරක්ෂණ ප්රමිති  |  නවතම කාරණා මමානවද? 2 

නව ළමා සුරක්ෂණ ප්රමිති (2022 ජූලි 1 සිට) නව හ ෝ හවනස ්වන හෙය හමානවාෙ? ප්රහයෝජනවත් සම්පත් 

ළමා ආරක්ෂණ ප්රමිතිය 1 - ආදිවාසී ළමයින්හේ  ා තරුණයින්හේ 

විවිධාකාර  ා අද්වවිතීය අනනයතා ස  අත්ෙැකීම්වලට ගරු කරන 

 ා අගය කරන සංස්කෘතිකමය වශහයන් ආරක්ෂිත පරිසරයක් 

සංවිධාන විසින් ස්ථාපිත කරනු ලැහේ 

ළමා ආරක්ෂණ ප්රමිතිය 1 ට අනුකූලව, සංවිධානයක අවම වශමයන් 

සහතික කළ යුතු අවස්ථා වන්මන්: 

1.1 දරුමවකුට ඔවුන්මේ සංස්කෘතිය ප්රකාශ කිරීමට සහ ඔවුන්මේ 

සංස්කෘතික අයිතිවාසිකම් භුකති විඳීමට ඇති හැකියාව දිරිමත් කිරීම සහ 

ක්රියාකාරීව සහය දීම කරනු ලැමේ. 

1.2 ආදිවාසී සංස්කෘතිමේ ශකතීන් පිළිගැනීමට හා අගය කිරීමට සහ 

ආදිවාසී ළමයින්මේ හා තරුණයින්මේ යහපැවැත්ම සහ ආරක්ෂාව සඳහා 

එහි වැදගත්කම අවමබෝධ කර ගැනීමට සියලු සාමාජිකයින්ට උපකරණ 

වන උපාය මාර්ග සංවිධානය තුළ අන්තර්ගත මේ. 

1.3 සංවිධානය තුළ ජාතිවාදී අවස්ථා හඳුනා ගැනීම, මුහුණ දීම සහ 

මනාඉවසීම සහතික කිරීම ගැන සංවිධානය විසින් කටයුතු කරනු ලැමේ. 

ජාතිවාදමේ ඕනෑම අවස්ථාවක මකමරහි සුදුසු ක්රියාමාර්ග ගනු ලැමේ. 

1.4 ආදිවාසී ළමයින්, තරුණයින් සහ ඔවුන්මේ පවුේවල සාමාජිකයින් ඊට 

සහභාගී වීමට හා ඇතුළත් කිරීමට සංවිධානය ක්රියාකාරීව සහය සහ 

පහසුකම් සපයයි. 

1.5 සංවිධානමේ සියලුම ප්රතිපත්ති, ක්රියා පටිපාටි, පේධති සහ ක්රියාවලින් 

එකව සංස්කෘතිකමය වශමයන් ආරක්ෂිත සහ සියේල ඇතුළත් පරිසරයක 

නිර්මාණය කරන අතර ආදිවාසී ළමයින්මේ, තරුණයින්මේ සහ ඔවුන්මේ 

පවුේවල අවශයතා සපුරාලයි. කළ 

නව ළමා ආරක්ෂණ ප්රමිතිය 1 ආදිවාසී ළමයින්ට සහ තරුණයින්ට 

සංස්කෘතිකමය වශමයන් ආරක්ෂිත පරිසරයක නිර්මාණය කිරීම සඳහා නව 

පියවර ගැනීමට අවශය කරයි. ආදිවාසී ළමයින් සහ තරුණයින් දැනට 

ඔවුන්මේ මස්වා මහෝ පහසුකම් භාවිත කරන බව ඔවුන් දැන සිටියත් 

නැතත් සංවිධාන මමම අවශයතාව සපුරාලිය යුතුය. 

මමම නව ළමා ආරක්ෂණ ප්රමිතිය 1 යන්මනන් අදහස් මකමරන්මන් 

ආදිවාසී ළමයින්ට සහ තරුණයින්ට සහ ඔවුන්මේ පවුේ සඳහා ආරක්ෂිත 

පරිසරයක නිර්මාණය කිරීම සඳහා මබාමහෝ සංවිධාන සිදු කරන ඔවුන්මේ 

වර්තමාන ප්රමේශ වඩාත් වැඩිදියුණු කළ යුතු බවයි. මමම ප්රමිතිය 

ක්රියාත්මක කිරීම සඳහා එක වරක පමණක මවනස ්කිරීමක මනාව අඛණ්ඩ 

උත්සාහය අවශය මේ. 

මෙෙ ප්රමිතිය නව ප්රමිති 5 සෙග සම්බන්ධ වන 

අතර එෙඟින් සොනාත්ෙතාවය තහවුරු කළ යුතු 

අතර ආයතන   විසින් විවිධ අවශයතාවලට ගරු කළ 

යුතු මවයි. 

නව ළමා ආරක්ෂණ ප්රමිතිය 1 ට අනුකූල වීම සඳහා 

ආයතනවලට සහය වීම සඳහා මකාමිසම නව ඒ 

සඳහාම මවන් වූ සම්පත් සංවර්ධනය කරමින් සිටී. 

ජාතික ආදිවාසී හා දූපත් ළමා ආරක්ෂණ මේකම් 

කාර්යාලය (SNAICC) විසින් ආදිවාසී සහ මටාරස ්

සමුද්ර සන්ිමේ දූපත් වැසියන්, තරුණයින් සහ ප්රජාවන් 

සමඟ වැඩ කරන සංවිධානවලට ළමා ආරක්ෂණ 

පරිසරයක නිර්මාණය කිරීම සඳහා සම්පත් සංවර්ධනය 

කර ඇත. 

මකාමිසම් සභාමේ  ළමා ආරක්ෂණ සංවිධානයක 

නිර්මාණය කිරීම සඳහා වූ මාර්මගෝපමේශමයහි 

‘විවිධත්වයට හා සංස්කෘතික මවනසකට ගරු කිරීම 

තුළින් ළමා ආරක්ෂාව’ යන මකාටමස ්අදාළ 

මාර්මගෝපමේශ ඇත. 

 

https://www.snaicc.org.au/policy-and-research/child-safety-and-wellbeing/keeping-our-kids-safe/
https://ccyp.vic.gov.au/assets/resources/CSSGuideFinalV4-Web-New.pdf
https://ccyp.vic.gov.au/assets/resources/CSSGuideFinalV4-Web-New.pdf
https://ccyp.vic.gov.au/assets/resources/CSSGuideFinalV4-Web-New.pdf


ළමයින් හා තරුණයින් සඳහා මකාමිසම  | විකමටෝරියාමේ නව ළමා ආරක්ෂණ ප්රමිති  |  නවතම කාරණා මමානවද? 3 

නව ළමා සුරක්ෂණ ප්රමිති (2022 ජූලි 1 සිට) නව හ ෝ හවනස ්වන හෙය හමානවාෙ? ප්රහයෝජනවත් සම්පත් 

ළමා ආරක්ෂණ ප්රමිති 2 - ළමා ආරක්ෂාව ස  ය පැවැත්ම 

සංවිධානහේ නායකත්වය, පාලනය ස  සංස්කෘතිය තුළ අන්තර්ගත 

හේ 

ළමා ආරක්ෂණ ප්රමිතිය 2 ට අනුකූලව, සංවිධානයක අවම 

වශමයන් සහතික කළ යුතු මේවේ 
වන්මන්: 

2.1 ළමා ආරක්ෂාව සඳහා සංවිධානය මපාදු කැපවීමක කරයි. 

2. 2 ළමා ආරක්ෂණ සංස්කෘතියක සංවිධානමේ සෑම තරාතිරමකම ඉහළ 

සිට පහළට සහ පහළ සිට ඉහළට වයාප්ත කර ඇති අතර එයට ඉස්තරම් 

සහමයෝගයක ලබා දී ඇත 

2.3 පාලන විිවිධාන සෑම මට්ටමකම ළමා ආරක්ෂාව සහ යහපැවැත්ම 

පිළිබඳ ප්රතිපත්ති ක්රියාත්මක කිරීමට පහසුකම් සපයයි. 

2.4 චර්යාධර්ම පේධතිය මඟින් කාර්ය මණ්ඩලයට සහ ස්මේච්ඡා 

මස්වකයන්ට අමප්ක්ෂිත චර්යාත්මක ප්රමිති සහ වගකීම් පිළිබඳ 

මාර්මගෝපමේශ සපයයි. 

2.5 අවදානම් කළමනාකරණ උපාය මාර්ග මඟින් ළමයින්ට සහ 

තරුණයින්ට ඇති අවදානම් වැළැකවීම, හඳුනා ගැනීම සහ අවම කිරීම 

මකමරහි අවධානය මයාමු මකමර්. 

2.6 කාර්ය මණ්ඩලය සහ ස්මේච්ඡා මස්වකයන් මතාරතුරු හුවමාරු කර 

ගැනීම සහ වාර්තා තබා ගැනීම පිළිබඳ ඔවුන්මේ යුතුකම් මත්රුම් ගනී. 

නව ළමා ආරක්ෂණ ප්රමිතිය 2 හි අඩංගු වන මබාමහෝ අංගයවල සඳහන් 

වන්මන් දැනට පවත්නා ප්රමිති 1, 2 සහ 3 යටමත් ආයතන කළ යුතු මේ 

පිළිබඳව ය. 

ආයතනයක සෑම තරාතිරමකම ළමා ආරක්ෂණ සංස්කෘතියක ඇති කිරීම 

සඳහා මතාරතුරු හුවමාරු කිරීම, වාර්තා තබා ගැනීම සහ පාලන විිවිධාන 

මකමරහි නව ළමා ආරක්ෂණ ප්රමිති 2 වැඩි අවධානය මයාමු කරයි. ළමයින් 

මකමරහි ඇති අවදානම් කළමනාකිරීම ආයතනික නායකත්වයට, 

පාලනයට සහ සංස්කෘතිය තුළට ඇතුළත් කිරීම අවශය කරයි. 

මකාමිසම් සභාමේ ළමා ආරක්ෂණ සංවිධානයක 

නිර්මාණය කිරීම සඳහා වූ මාර්මගෝපමේශමයහි 

වර්තමාන ප්රමිති 1, 2 සහ 3 යන අංශවල අදාළ 

මාර්මගෝපමේශ ඇත. 

නිේ සවුත් මේේස් හි ළමා ආරක්ෂකයින්මේචර්යාධර්ම 

පේධතිය: ළමා සුරක්ෂණ චර්යාධර්ම පේධතියක 

ඇතිකිරීමම් මාර්මගෝපමේශය ළමා ආරක්ෂිත චර්යාධර්ම 

පේධතියක සංවර්ධනය කිරීම සඳහා පුළුේ උපමදස ්

සපයයි. 

ජාතික මූලධර්මය 1 පිළිබඳ ඕස්මේලියානු මානව 

හිමිකම් මකාමිසමම් ඉ-ඉමගනුම් මමාඩියුලය 

ප්රමයෝජනවත් උපමදස ්සපයන අතර ළමා ආරක්ෂණ 

සංවිධාන ඉ-ඉමගනුම් ේවාරය හරහා ප්රමේශ විය හැකිය. 

https://ccyp.vic.gov.au/assets/resources/CSSGuideFinalV4-Web-New.pdf
https://ccyp.vic.gov.au/assets/resources/CSSGuideFinalV4-Web-New.pdf
https://ccyp.vic.gov.au/assets/resources/CSSGuideFinalV4-Web-New.pdf
https://www.kidsguardian.nsw.gov.au/child-safe-organisations/training-and-resources/child-safe-resources/code-of-conduct
https://www.kidsguardian.nsw.gov.au/child-safe-organisations/training-and-resources/child-safe-resources/code-of-conduct
https://www.kidsguardian.nsw.gov.au/child-safe-organisations/training-and-resources/child-safe-resources/code-of-conduct
https://www.kidsguardian.nsw.gov.au/child-safe-organisations/training-and-resources/child-safe-resources/code-of-conduct
https://childsafe.elearning.humanrights.gov.au/login/index.php
https://childsafe.elearning.humanrights.gov.au/login/index.php
https://childsafe.elearning.humanrights.gov.au/login/index.php


ළමයින් හා තරුණයින් සඳහා මකාමිසම  | විකමටෝරියාමේ නව ළමා ආරක්ෂණ ප්රමිති  |  නවතම කාරණා මමානවද? 4 

නව ළමා සුරක්ෂණ ප්රමිති (2022 ජූලි 1 සිට) නව හ ෝ හවනස ්වන හෙය හමානවාෙ? ප්රහයෝජනවත් සම්පත් 

ළමා ආරක්ෂණ ප්රමිතිය 3 - ළමයින්ට ස  තරුණයින්ට ඔවුන්හේ 

අයිතිවාසිකම් පිළිබඳව ෙැනුම්ී ඇති අතර, ඔවුන්ට බලපාන 

තීරණවලට ස භාගී වීහෙී  ැකියාව ඇති අතර  ඔවුන්ට වැෙගත් 

හලසසලකනු ලැහේ 

ළමා ආරක්ෂණ ප්රමිතිය 3 ට අනුකූලව, සංවිධානයක අවම වශමයන් 

සහතික කළ යුතු මේවේ වන්මන්: 

3.1 ළමයින්ට සහ තරුණයින්ට ආරක්ෂාව, මතාරතුරු සහ සහභාගීත්වය 

ඇතුළුව ඔවුන්මේ සියලු අයිතිවාසිකම් පිළිබඳව දැනුම් මදනු ලැමේ. 

3.2 මිත්රත්වමේ වැදගත්කම පිළිමගන ඇති අතර, ළමයින්ට සහ 

තරුණයින්ට ආරක්ෂිත බව දැනීමට හා අඩු තනිකමක දැනීමට සම වයමස ්

මිතුරන්මගන් ලැමබන සහමයෝගය දිරිගන්වනු ලැමේ. 

3.3 සැකසුමට මහෝ වැඩසටහනට අදාළ වන විට, ළමයින්ට සහ 

තරුණයින්ට ලිංගික අපමයෝජන වැළැකවීමම් වැඩසටහන් සහ අදාළ 

මතාරතුරු වයස් මට්ටමට සුදුසු මලස ලබා ගත හැකිය. 

3.4 කාර්ය මණ්ඩලය සහ ස්මේච්ඡා මස්වකයන් හානිකර සංඥාවලට 

සංමේදී වන අතර ළමයින්ට සහ තරුණයින්ට තම අදහස් ප්රකාශ කිරීමට, 

තීරණ ගැනීමම්දී සහභාගී වීමට සහ ඔවුන්මේ ගැටලු මතු කිරීමට ළමා 

හිතකාමී මාර්ගවලට පහසුකම් සපයයි. 

3.5 සංවිධානවල ළමයින්මේ හා තරුණයින්මේ දායකත්වයට ප්රතිචාර 

දැකවීමට පහසුකම් සපයන සංස්කෘතියක වර්ධනය කිරීම සඳහා උපාය 

මාර්ග ඇත. 

3.6 සංවිධාන ළමයින්ට සහ තරුණයින්ට සහභාගී වීමට අවස්ථාව ලබා දී 

ඔවුන්මේ දායකත්වයට ප්රතිචාර දකවන අතර එමඟින් විශ්වාසය හා 

ක්රියාකාරීත්වය ශකතිමත් කරයි. 

ළමයින් සහ තරුණයින් සවිබල ගැන්වීම සහ ඔවුන්මේ සහභාගීත්වය 

ප්රවර්ධනය කිරීම සඳහා උපාය මාර්ග ක්රියාත්මක කිරීම සංවිධානවල ළමා 

ආරක්ෂණ ප්රමිතිවලට අනුකූලව සැමවිටම අවශය මේ. මමම වගකීම් රැඳී 

පවතී. 

නව ළමා ආරක්ෂණ ප්රමිති 3 යටමත් ඇති සංවිධාන සඳහා අමතර 

අවශයතාවලට ඇතුළත් වන්මන්: 

• ළමයින්ට හා තරුණ ප්රජාවට ඔවුන්මේ අයිතිවාසිකම් ගැන දැනුවත් 

කිරීම 

• මිත්රත්වමේ වැදගත්කම පිළිමගන ඇති අතර, ළමයින්ට සහ තරුණයින්ට 

ආරක්ෂිත බව දැනීමට හා සම්බන්ිත බවක 

දැනීමට සම වයමස ්මිතුරන්මගන් ලැමබන සහමයෝගය දිරිගන්වනු 

ලැමේ. 

• ළමයින්ට සහ තරුණයින්ට ලිංගික අතවර වැළැකවීමම් වැඩසටහන් 

අදාළ අවස්ථාවලදී ලබා දීම 

• ළමයින්ට සිදු විය හැකි හානිවල ලක්ෂණ හඳුනා ගැනීමට මස්වකයින් හා 

ස්මවච්ඡා මස්වකයින් දැනුවත් කරවීම. 

මකාමිසම් සභාමේ සවිබල ගැන්වීම සහ සහභාගීත්වය: 

ළමුන් හා තරුණයින් සමඟ වැඩ කරන සංවිධාන සඳහා 

මාර්මගෝපමේශය ආයතන සවිබල ගැන්වීම සහ 

සහභාගීත්වය ඇති කිරීම සහ එය ක්රියාවට නැංවිය යුතු 

ආකාරය පිළිබඳ ප්රාමයෝගික, පහසුමවන් ලබා ගත හැකි 

මග මපන්වීමක සපයයි. 

මබාමහෝ ළමයින්මේ අයිතිවාසිකම් එකසත් ජාතීන්මේ 

ළමා අයිතිවාසිකම් පිළිබඳ සම්මුතිය යටමත් ස්ථාපිත 

කර ඇත. එකසත් ජාතීන්මේ සංවිධානය මගින් සරල 

අනුවාදයක නිකුත් කර ඇත. 

පාසේ සඳහා අධයාපන හා පුහුණු මදපාර්තමම්න්තුමේ 

පාසේ සඳහා මග මපන්වීම තුළ විවිධ අපමයෝජන 

වර්ගවල සලකුණු පිළිබඳ ප්රමයෝජනවත් මතාරතුරු 

තිමේ. 

මකාමිසම් සභාමේ ළමා ආරක්ෂණ සංවිධානයක 

නිර්මාණය කිරීම සඳහා වූ මාර්මගෝපමේශමයහි 

වර්තමාන ප්රමිති 7 යන අංශවල අදාළ මාර්මගෝපමේශ 

ඇත. 

ජාතික මූලධර්මය 2 පිළිබඳ ඕස්මේලියානු මානව 

හිමිකම් මකාමිසමම් ඉ-ඉමගනුම් මමාඩියුලය 

ප්රමයෝජනවත් උපමදස ්සපයන අතර ළමා ආරක්ෂණ 

සංවිධාන ඉ-ඉමගනුම් ේවාරය හරහා ප්රමේශ විය හැකිය. 

https://ccyp.vic.gov.au/child-safety/resources/guides-and-information-sheets/
https://ccyp.vic.gov.au/child-safety/resources/guides-and-information-sheets/
https://ccyp.vic.gov.au/child-safety/resources/guides-and-information-sheets/
https://ccyp.vic.gov.au/child-safety/resources/guides-and-information-sheets/
https://www.education.vic.gov.au/school/teachers/health/childprotection/Pages/identify.aspx
https://ccyp.vic.gov.au/assets/resources/CSSGuideFinalV4-Web-New.pdf
https://ccyp.vic.gov.au/assets/resources/CSSGuideFinalV4-Web-New.pdf
https://ccyp.vic.gov.au/assets/resources/CSSGuideFinalV4-Web-New.pdf
https://childsafe.elearning.humanrights.gov.au/login/index.php
https://childsafe.elearning.humanrights.gov.au/login/index.php
https://childsafe.elearning.humanrights.gov.au/login/index.php


ළමයින් හා තරුණයින් සඳහා මකාමිසම  | විකමටෝරියාමේ නව ළමා ආරක්ෂණ ප්රමිති  |  නවතම කාරණා මමානවද? 5 

නව ළමා සුරක්ෂණ ප්රමිති (2022 ජූලි 1 සිට) නව හ ෝ හවනස ්වන හෙය හමානවාෙ? ප්රහයෝජනවත් සම්පත් 

ළමා ආරක්ෂණ ප්රමිතිය 4 - පවුල් ස  ප්රජාවන් ෙැනුවත් කර ඇති 

අතර ළමා ආරක්ෂාව ස  ය පැවැත්ම ප්රවර්ධනය කිරීමට සම්බන්ධ 

හේ 

ළමා ආරක්ෂණ ප්රමිතිය 4 ට අනුකූලව, සංවිධානයක අවම වශමයන් 

සහතික කළ යුතු මේවේ වන්මන්: 

4.1 තම දරුවාට බලපාන තීරණවලට පවුල සහභාගී මේ. 

4.2 සංවිධානය තම ළමයින්මේ ආරක්ෂිත ආකේපය පිළිබඳව පවුේ හා 

ප්රජාව සමඟ විවෘතව සන්නිමේදනය කරන අතර අදාළ මතාරතුරු ලබා 

ගැනීමට හැකියාව ඇත. 

4.3 සංවිධානමේ ප්රතිපත්ති හා භාවිතයන් සංවර්ධනය කිරීමම්දී හා 

සමාමලෝචනය කිරීමම්දී අදහස් සැපයීමට පවුේ සහ ප්රජාවන්ට යම් 

අයිතියක ඇත. 

4.4 සංවිධානමේ මමමහයුම් සහ පාලනය පිළිබඳව පවුේ, රැකබලා 

ගන්නන් සහ ප්රජාව දැනුවත් කරනු ලැමේ. 

වර්තමාන ළමා ආරක්ෂණ ප්රමිතීන්ට අනුකූල වීමම් මකාටසක මලස 

මබාමහෝ සංවිධාන දැනටමත් පවුේ සහ ප්රජාවන් දැනුවත් කර සහ සහභාගී 

කර ඇත. 

නව ළමා ආරක්ෂණ ප්රමිති 4 ළමයින්මේ ආරක්ෂාව ප්රවර්ධනය කිරීම සඳහා 

පවුේ සහ ප්රජාවන් සම්බන්ධ කර ගැනීම සඳහා සංවිධානවලට නිශ්ිත 

බැඳීම් ඇති කරයි. 

නව බැඳීම්වලින් අදහස් වන්මන් සංවිධාන පහත මේවේ සහතික කළ යුතු 

බවයි: 

• ළමයින්ට සහ තරුණයින්ට බලපාන තීරණවලදී පවුේ සහ ප්රජාවන්මේ 

අදහස් විමසන්න 

• ළමා ආරක්ෂණ ප්රතිපත්ති හා භාවිතයන් වර්ධනය හා සමාමලෝචනමේදී 

පවුේ හා ප්රජාවන් සම්බන්ධ කරගන්න 

• ළමා ආරක්ෂාව පිළිබඳ ගැටළු මතු කරන්මන් මකමස්ද සහ සංවිධානය 

ක්රියාත්මක වන්මන් මකමස්ද යන්න පිළිබඳව පවුේ සහ ප්රජාවන් සමඟ 

ඵලදායී මලස සන්නිමේදනය කරන්න 

• පවුේවල විවිධත්වය සැලකිේලට මගන සහභාගී වීමට ඇති බාධක අවම 

කිරීමට කටයුතු කරන්න. 

ළමා ආරක්ෂණ සංවිධානයක ඇතිකිරීමම් 

මාර්මගෝපමේශමේ පවුේ හා සංවිධාන එකතු කරගැනීම 

දැනටමත් මහාඳ ක්රියාවක මලස දකවා ඇත. 

ජාතික මූලධර්මය 3 පිළිබඳ ඕස්මේලියානු මානව 

හිමිකම් මකාමිසමම් ඉ-ඉමගනුම් මමාඩියුලය 

ප්රමයෝජනවත් උපමදස ්සපයන අතර ළමා ආරක්ෂණ 

සංවිධාන ඉ-ඉමගනුම් ේවාරය හරහා ප්රමේශ විය හැකිය. 

https://ccyp.vic.gov.au/assets/resources/CSSGuideFinalV4-Web-New.pdf
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https://childsafe.elearning.humanrights.gov.au/login/index.php
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ළමයින් හා තරුණයින් සඳහා මකාමිසම  | විකමටෝරියාමේ නව ළමා ආරක්ෂණ ප්රමිති  |  නවතම කාරණා මමානවද? 6 

නව ළමා සුරක්ෂණ ප්රමිති (2022 ජූලි 1 සිට) නව හ ෝ හවනස ්වන හෙය හමානවාෙ? ප්රහයෝජනවත් සම්පත් 

ළමා ආරක්ෂණ ප්රමිතිය 5 - ප්රතිපත්ති  ා භාවිතහේ ී 

සමානාත්මතාවය ත වුරු කර ඇති අතර විවිධ අවශයතාවලට ගරු 

කරනු ලැහේ 

ළමා ආරක්ෂණ ප්රමිතිය 5 ට අනුකූලව, සංවිධානයක අවම වශමයන් 

සහතික කළ යුතු මේවේ වන්මන්: 

5.1 කාර්ය මණ්ඩලය සහ ස්මේච්ඡා මස්වකයන් ඇතුළුව සංවිධානය 

ළමයින් සහ තරුණයින්මේ විවිධ තත්වයන් අවමබෝධ කර ගන්නා අතර 

අවදානමට ලක වූවන්ට සහාය සහ ප්රතිචාර ලබා මදයි. 

5.2 ළමයින්ට සහ තරුණයින්ට සංස්කෘතිට අනුකූලව ආරක්ෂිත, සහ 

මත්රුම් ගැනීමට පහසු වන ආකාරමයන් මතාරතුරු, සහාය සහ පැමිණිලි 

ක්රියාවලි මවත ප්රමේශය ඇත. 

5.3 ආබාිත ළමයින් සහ තරුණයින්, සංස්කෘතික හා භාෂාමය වශමයන් 

විවිධ පසුබිම්වල සිටින ළමයින් සහ තරුණයින්, නිවමස ්ජීවත් වීමට 

මනාහැකි අය සහ සමලිංගික, ේවීලිංගික, සංක්රාන්ති ලිංගික හා අන්තර් 

ලිංගික ළමයින් සහ තරුණ තරුණියන්මේ අවශයතා පිළිබඳව මමම 

සංවිධානය විමශ්ෂ අවධානය මයාමු කරයි. 

5.4 මමම සංවිධානය ආදිවාසී ළමයින්මේ හා තරුණයින්මේ අවශයතා 

මකමරහි විමශ්ෂ අවධානය මයාමු කරන අතර ඔවුන්ට සංස්කෘතිකමය 

වශමයන් ආරක්ෂිත පරිසරයක සපයයි / ප්රවර්ධනය කරයි. 

ළමා ආරක්ෂණ ප්රමිතිවලට අනුකූලව සැම විටම සංවිධානවලින් අවශය වී 

ඇත්මත් විවිධත්වය හඳුනාමගන ඒවාට ප්රතිචාර දැකවීම සහ සමහර ළමයින් 

අමනක අයට වඩා අපමයෝජනයට ලක විය හැකි බව මත්රුම් ගැනීමයි. අද 

වන විට ආදිවාසී ළමයින්මේ, සංස්කෘතික හා/ මහෝ භාෂාමය වශමයන් 

විවිධ වූ ළමයින්මේ සංස්කෘතික ආරක්ෂාව සහ ආබාිත ළමයින්මේ 

ආරක්ෂාව සම්බන්ධ මූලධර්ම තුනක මගින් මමය ප්රකාශ කර ඇත. 

මමම වගකීම් අඛණ්ඩව පැවතුනත් නව ළමා ආරක්ෂණ ප්රමිතිය 5 මඟින් 

අමතර වගකීම් කිහිපයක පැහැදිලි කරන අතර, එමඟින් සංවිධානවලට: 

• ළමයින්මේ සහ තරුණයින්මේ විවිධ පසුබිම්, තත්ව සහ අවශයතා 

මත්රුම් ගැනීම 

• අවශය ඕනෑම මවනස ්කිරීමක කර සියලුම ළමයින්ට සහ තරුණයින්ට 

සමාන ආරක්ෂාව ලබා දීම 

• නිවමස ්ජීවත් වීමට මනාහැකි ළමයින්මේ මමන්ම සමලිංගික, 

ේවිලිංගික, සංක්රාන්ති ලිංගික සහ අන්තර් ලිංගික ළමයින්මේ සහ 

තරුණයින්මේ අවශයතා සලකා බැලීමට සිදුමේ. 

ළමුන්මේ විවිධ තත්ව අවමබෝධ කර ගැනීම මකමරහි නව ප්රමිතිවල 

අවධානය මයාමු වී ඇති මහයින්, ේවිමය මනාවන සහ ස්ී පුරුෂ සමාජ 

භාවමේ විවිධ වූ ළමයින්මේ අවශයතා මකමරහි සංවිධාන අවධානය මයාමු 

කළ යුතුය. 

මමම ප්රමිතිය නව ප්රමිතිය 1 ට සම්බන්ධ වීමමන්, ආදිවාසී ළමයින්මේ හා 

තරුණයින්මේ විවිධාකාර හා අේවිතීය අනනයතා සහ අත්දැකීම්වලට ගරු 

කරන හා අගය කරන සංස්කෘතිකමය වශමයන් ආරක්ෂිත පරිසරයක 

සංවිධාන විසින් ස්ථාපිත කරනු ලැමේ. 

මකාමිසමමහි ළමා ආර්ක්ෂිත සංවිධානයක 

මගාඩනැගීමම් මාර්මගෝපමේශමයහි විවිධ තරුණ 

තරුණියන්මේ, විමශ්ෂමයන් ආදිවාසී ළමයින්මේ, 

සංස්කෘතික හා / මහෝ භාෂාමය වශමයන් විවිධ වූ 

ළමයින්මේ සහ ආබාධ සහිත ළමයින්මේ අවශයතා 

සපුරාලීම සඳහා ප්රමයෝජනවත් මග මපන්වීම සපයයි. 

ජාතික මූලධර්මය 4 පිළිබඳ ඕස්මේලියානු මානව 

හිමිකම් මකාමිසමම් ඉ-ඉමගනුම් මමාඩියුලය 

ප්රමයෝජනවත් උපමදස ්සපයන අතර ළමා ආරක්ෂණ 

සංවිධාන ඉ-ඉමගනුම් ේවාරය හරහා ප්රමේශ විය හැකිය. 

https://ccyp.vic.gov.au/assets/resources/CSSGuideFinalV4-Web-New.pdf
https://ccyp.vic.gov.au/assets/resources/CSSGuideFinalV4-Web-New.pdf
https://ccyp.vic.gov.au/assets/resources/CSSGuideFinalV4-Web-New.pdf
https://childsafe.elearning.humanrights.gov.au/login/index.php
https://childsafe.elearning.humanrights.gov.au/login/index.php
https://childsafe.elearning.humanrights.gov.au/login/index.php


ළමයින් හා තරුණයින් සඳහා මකාමිසම  | විකමටෝරියාමේ නව ළමා ආරක්ෂණ ප්රමිති  |  නවතම කාරණා මමානවද? 7 

නව ළමා සුරක්ෂණ ප්රමිති (2022 ජූලි 1 සිට) නව හ ෝ හවනස ්වන හෙය හමානවාෙ? ප්රහයෝජනවත් සම්පත් 

ළමා ආරක්ෂණ ප්රමිතිය 6 - ළමයින් ස  තරුණයින් සමග වැඩ 

කිරීමට සුදුසු  පුද්වගලයින් හයාෙවා ඇති අතර ඔවුන්ට ප්රාහයෝගිකව 

ළමා ආරක්ෂාව ස  ය පැවැත්හම් වටිනාකම් පිළිබිඹු කිරීමට 

ස හයෝගය සලසා ඇත  

ළමා ආරක්ෂණ ප්රමිතිය 6 ට අනුකූලව, සංවිධානයක අවම වශමයන් 

සහතික කළ යුතු මේවේ වන්මන්: 

6.1 දැන්වීම්, තීරක පරීක්ෂා සහ කාර්ය මණ්ඩලය සහ ස්මේච්ඡා 

පූර්ව-රැකියා පරීක්ෂාව ඇතුළු ඇබෑර්තුවලට බඳවා ගැනීමම් ක්රියාවලිය තුළින්  

ළමයින්මේ ආරක්ෂාව සහ යහපැවැත්ම අවධාරණය කරයි. 

6.2 අදාළ කාර්ය මණ්ඩලය සහ ස්මේච්ඡා මස්වකයින් ළමා පරීක්ෂා මහෝ 

ඊට සමාන වර්තමානමේ වලංගු පසුබිම් පරීක්ෂා ලබා මගන ඇත. 

6.3 සියලුම කාර්ය මණ්ඩලයට සහ ස්මේච්ඡා මස්වකයන්ට වාර්තා තබා 

ගැනීම, මතාරතුරු හුවමාරු කර ගැනීම සහ වාර්තා කිරීමම් යුතුකම් ඇතුළුව 

ළමයින්ට සහ තරුණයින්ට ඔවුන්මේ වගකීම් පිළිබඳව සුදුසු දැනුවත් 

කිරීමක හා පුහුණුවක ලබා දී ඇත. 

6.4 දැනට පවත්නා අධීක්ෂණය සහ පුේගලයින් කළමනාකරණය ළමා 

ආරක්ෂාව සහ යහපැවැත්ම මකමරහි අවධානය මයාමු කරයි. 

වර්තමාන ළමා ආරක්ෂණ ප්රමිතිවලට අනුකූලව දැනටමත් සංවිධානවල 

බඳවා ගැනීම් හා මතෝරා ගැනීමම් ක්රියාවලින්, පරීක්ෂා කිරීම, අධීක්ෂණය, 

පුහුණුව, සංවර්ධනය සහ කාර්ය සාධනය අධීක්ෂණය කිරීම සඳහා ළමා 

ආරක්ෂණ ප්රතිපත්ති සහ ක්රියා පටිපාටි තිබිය යුතුය. ළමා ආරක්ෂණ ගැටලු 

සඳහා සංවිධානමේ වාර්තාකරණ ක්රියා පටිපාටි පිළිබඳව කාර්ය මණ්ඩලය 

සහ ස්මේච්ඡා මස්වකයින් දැනුවත් කිරීම ද ඔවුන් කළ යුතු මේ. 

නව ළමා ආරක්ෂණ ප්රමිතිය 6 යටමත්, පහත කාරණා පිළිබඳ කාර්ය 

මණ්ඩලය සහ ස්මේච්ඡා මස්වකයින් දැනුවත් කිරීමට ආයතනවලට නව 

යුතුකම් ඇත: 

• ළමා ආරක්ෂාවට සහ යහපැවැත්මට අදාළව ආයතනමේ වාර්තා තබා 

ගැනීමම් ක්රියාවලි 

• මතාරතුරු හුවමාරු කිරීම සහ වාර්තා කිරීමම් යුතුකම්. 

මකාමිසමම් ළමා ආරක්ෂණ සංවිධානයක නිර්මාණය 

කිරීමම් මාර්මගෝපමේශය තුළ ළමුන්මේ ආරක්ෂාව 

සඳහා සහය වන කාර්ය මණ්ඩලය සහ ස්මේච්ඡා 

මස්වකයින් බඳවා ගැනීම සහ මතෝරා ගැනීමම් 

ක්රියාවලි, පරීක්ෂණ, අධීක්ෂණය, පුහුණුව, සංවර්ධනය 

සහ කාර්ය සාධනය අධීක්ෂණය කිරීම පිළිබඳ පුළුේ මග 

මපන්වීමක ඇත. 

ජාතික මූලධර්මය 5 පිළිබඳ ඕස්මේලියානු මානව 

හිමිකම් මකාමිසමම් ඉ-ඉමගනුම් මමාඩියුලය 

ප්රමයෝජනවත් උපමදස ්සපයන අතර ළමා ආරක්ෂණ 

සංවිධාන ඉ-ඉමගනුම් ේවාරය හරහා ප්රමේශ විය හැකිය. 

https://ccyp.vic.gov.au/assets/resources/CSSGuideFinalV4-Web-New.pdf
https://ccyp.vic.gov.au/assets/resources/CSSGuideFinalV4-Web-New.pdf
https://ccyp.vic.gov.au/assets/resources/CSSGuideFinalV4-Web-New.pdf
https://childsafe.elearning.humanrights.gov.au/login/index.php
https://childsafe.elearning.humanrights.gov.au/login/index.php
https://childsafe.elearning.humanrights.gov.au/login/index.php


ළමයින් හා තරුණයින් සඳහා මකාමිසම  | විකමටෝරියාමේ නව ළමා ආරක්ෂණ ප්රමිති  |  නවතම කාරණා මමානවද? 8 

නව ළමා සුරක්ෂණ ප්රමිති (2022 ජූලි 1 සිට) නව හ ෝ හවනස ්වන හෙය හමානවාෙ? ප්රහයෝජනවත් සම්පත් 

ළමා ආරක්ෂණ ප්රමිතිය 7 - ගැටලු  ා හ ෝෙනා සඳ ා ඇති 

ක්රියාවලිහයන් ළමයින් හවත අවධානය හයාමු කර ඇත 

ළමා ආරක්ෂණ ප්රමිතිය 7 ට අනුකූලව, සංවිධානයක අවම වශමයන් 

සහතික කළ යුතු මේවේ වන්මන්: 

7.1 පහසුමවන් ලබා ගත හැකි, ළමයින් ඉලකක කරගත් පැමිණිලි 

හැසිරවීමම් ප්රතිපත්තියක සංවිධානයට ඇති අතර, එහි නායකත්වමේ, 

කාර්ය මණ්ඩලමේ සහ ස්මේච්ඡා මස්වකයන්මේ කාර්යභාර සහ වගකීම්, 

විවිධ ආකාරමේ පැමිණිලි සම්බන්ධමයන් කටයුතු කිරීමම් ආකාර, අදාළ 

ප්රතිපත්ති මහෝ චර්යාධර්ම පේධතිය උේලංඝනය පිළිබඳව සහ එම 

අවස්ථාවලදී ක්රියා කිරීමට හා වාර්තා කිරීමට ඇති යුතුකම් ගැන පැහැදිලිව 

සඳහන් මේ. 

7.2 ඵලදායී පැමිණිලි හැසිරවීමම් ක්රියාවලි ළමුන් සහ තරුණයින්, පවුේ, 

කාර්ය මණ්ඩලය සහ ස්මේච්ඡා මස්වකයින් විසින් වටහා මගන ඇති අතර 

සංස්කෘතිකමය වශමයන් ආරක්ෂිත මේ. 

7.3 පැමිණිලි බැරෑරුම් මලස සලකනු ලබන අතර ක්ෂණිකව හා තරමේ 

ප්රතිචාර දකවයි. 

7.4 නීතියට වාර්තා කිරීම අවශය වුවත් නැතත්, අදාළ බලධාරීන්ට පැමිණිලි 

සහ උත්සුක වාර්තා කිරීම සහ නීතිය බලාත්මක කරන්නන් සමග 

සහමයෝගමයන් කටයුතු කිරීම සඳහා ප්රතිපත්ති සහ ක්රියා පටිපාටි 

සංවිධානය සතුව ඇත. 

7.5 වාර්තාකරණය, මපෞේගලිකත්වය සහ රැකියා නීති බැඳීම් සපුරාලයි. 

වර්තමාන ළමා ආරක්ෂණ ප්රමිති මඟින් ළමයින්ට සහ තරුණයින්ට පැමිණිලි 

ඉදිරිපත් කිරීමට සහය වන ඵලදායී ක්රියාදාම තිබිය යුතු අතර සැක සහිත 

ළමා අපමයෝජනවලට නිසි ප්රතිචාර දැකවීමට සහ වාර්තා කිරීමට 

සංවිධානයට හැකි බව සහතික කරයි. 

නව ළමා ආරක්ෂණ ප්රමිතිය 7 මගින් කාර්ය මණ්ඩලවලට සහ ස්මේච්ඡා 

මස්වකයින්ට අමතරව ළමයින් සහ තරුණයින්ට සහ ඔවුන්මේ පවුේවලට 

පැමිණිලි ක්රියාවලි මගින් ළමයින් හවත අවධානය හයාමු කිරීමම් 

වැදගත්කම අවධාරණය කරයි.  

නව ළමා ආරක්ෂණ ප්රමිතිය 7 ආයතන මගින් පහත ඒවාට ඇති යුතුකම් ද 

පැහැදිලි කරයි: 

• පැමිණිලි බැරෑරුම් මලස සැලකීම, ඒවාට ක්ෂණිකව හා තරමේ ප්රතිචාර 

දැකවීම 

• නීති බලධාරීන් සමග සහමයෝගමයන් කටයුතු කිරීම 

• වාර්තාකරණය, මපෞේගලිකත්වය සහ රැකියා නීති බැඳීම් සපුරාලීම 

මකාමිසමම් ළමා ආරක්ෂණ සංවිධානයක නිර්මාණය 

කිරීම සඳහා වූ මාර්මගෝපමේශය ප්රතිපත්ති සහ ක්රියා 

පටිපාටි වාර්තා කිරීම සඳහා අදාළ උපමදස ්සපයයි. 

මකාමිසම් සභාමේ මවේ අඩවිමේ මමම මයෝජනා 

ක්රමයට යටත් වන සංවිධාන සඳහා වාර්තා කළ හැකි 

හැසිරීම් මයෝජනා ක්රමය පිළිබඳ මග මපන්වීම ඇත. 

ළමා ආරක්ෂාව පිළිබඳ ජාතික කාර්යාලය විසින් 

ළමයින් ඉලකක කර ගත් සහ ප්රමේශ විය හැකි 

පැමිණිලි ක්රියාවලියක නිර්මාණය කිරීම සඳහා සම්පත් 

ප්රකාශයට පත් කර ඇත. 

ජාතික මූලධර්මය 6 පිළිබඳ ඕස්මේලියානු මානව 

හිමිකම් මකාමිසමම් ඉ-ඉමගනුම් මමාඩියුලය 

ප්රමයෝජනවත් උපමදස ්සපයන අතර ළමා ආරක්ෂණ 

සංවිධාන ඉ-ඉමගනුම් ේවාරය හරහා ප්රමේශ විය හැකිය. 

https://ccyp.vic.gov.au/assets/resources/CSSGuideFinalV4-Web-New.pdf
https://ccyp.vic.gov.au/assets/resources/CSSGuideFinalV4-Web-New.pdf
https://ccyp.vic.gov.au/assets/resources/CSSGuideFinalV4-Web-New.pdf
https://ccyp.vic.gov.au/reportable-conduct-scheme/
https://ccyp.vic.gov.au/reportable-conduct-scheme/
https://ccyp.vic.gov.au/reportable-conduct-scheme/
https://childsafety.pmc.gov.au/sites/default/files/2020-09/nocs-complaint-handling-reference-guide.pdf
https://childsafe.elearning.humanrights.gov.au/login/index.php
https://childsafe.elearning.humanrights.gov.au/login/index.php
https://childsafe.elearning.humanrights.gov.au/login/index.php


ළමයින් හා තරුණයින් සඳහා මකාමිසම  | විකමටෝරියාමේ නව ළමා ආරක්ෂණ ප්රමිති  |  නවතම කාරණා මමානවද? 9 

නව ළමා සුරක්ෂණ ප්රමිති (2022 ජූලි 1 සිට) නව හ ෝ හවනස ්වන හෙය හමානවාෙ? ප්රහයෝජනවත් සම්පත් 

ළමා ආරක්ෂණ ප්රමිති 8 - අඛණ්ඩ අධයාපනය ස  පුහුණුව තුළින් 

ළමුන් ස  තරුණයින් ආරක්ෂාකාරීව තබා ගැනීම සඳ ා කාර්ය 

මණ්ඩලයට ස  ස්හේච්ඡා හස්වකයන්ට ෙැනුම, කුසලතා ස  

ෙැනුවත්භාවය ඇත. 

ළමා ආරක්ෂණ ප්රමිතිය 8 ට අනුකූලව, සංවිධානයක අවම වශමයන් 

සහතික කළ යුතු මේවේ වන්මන්: 

8.1 සංවිධානමේ ළමා ආරක්ෂාව සහ යහපැවැත්ම පිළිබඳ ප්රතිපත්තිය 

ඵලදායී මලස ක්රියාත්මක කිරීම සඳහා කාර්ය මණ්ඩලය සහ ස්මේච්ඡා 

මස්වකයින් පුහුණු කරනු ලැමේ. 

8.2 අමනකුත් ළමයින්මගන් හා තරුණයින්මගන් සිදුවන හානිය ඇතුළු 

ළමා හානිය පිළිබඳ සලකුණු හඳුනා ගැනීම සඳහා කාර්ය මණ්ඩලය සහ 

ස්මේච්ඡා මස්වකයින්ට පුහුණුව හා මතාරතුරු ලැමේ. 

8.3 ළමුන්මේ ආරක්ෂාව සහ යහපැවැත්ම පිළිබඳ ගැටලුවලට ඵලදායී මලස 

ප්රතිචාර දැකවීමට කාර්ය මණ්ඩලය සහ ස්මේච්ඡා මස්වකයින්ට පුහුණුව හා 

මතාරතුරු ලබා මදන අතර මමම හානි අනාවරනය කරන සගයන්ට 

සහමයෝගය ලබා මදනු ලැමේ. 8.4 ළමුන් හා තරුණයින් සඳහා 

සංස්කෘතිකමය වශමයන් ආරක්ෂිත පරිසරයක මගාඩනඟන්මන් මකමස්ද 

යන්න පිළිබඳව කාර්ය මණ්ඩලය සහ ස්මේච්ඡා මස්වකයන්ට පුහුණුව සහ 

මතාරතුරු ලැමේ. 

වර්තමාන ළමා ආරක්ෂණ ප්රමිතිවලට අනුකූලව දැනටමත් සංවිධානමේ 

කාර්ය මණ්ඩලයට සහ ස්මේච්ඡා මස්වකයින්ට මතාරතුරු හා පුහුණුව ලබා 

දීමට ආයතනවලට අවශය වන අතර එමඟින් ඔවුන්ට ළමා ආරක්ෂිත පරිසර 

නිර්මාණය කිරීමට සහ අපමයෝජන මචෝදනාවලට ප්රතිචාර දැකවීමට හැකි 

මේ. 

නව ළමා ආරක්ෂණ ප්රමිතිය 8 කාර්ය මණ්ඩලය සහ ස්මේච්ඡා මස්වකයින් 

පුහුණු කිරීම සහ ඔවුන්ට සහය වීම සහ අඛණ්ඩ අධයාපනය සහ පුහුණුව 

ලබා දීම සඳහා ආයතනවලට ඇති වගකීම් විස්තර කරයි: 

• සංවිධානමේ ළමා ආරක්ෂාව සහ යහපැවැත්ම පිළිබඳ ප්රතිපත්තිය 

ක්රියාත්මක කිරීම 

• හානිවල සංඥා හඳුනාගැනීම (අමනක ළමයින්මගන් හා තරුණ 

පිරිස්වලින් සිදුවන හානි ද ඇතුළත්ව) 

• ළමා ආරක්ෂණ ගැටලුවලට සහ උත්සුකවලට ඵලදායී මලස ප්රතිචාර 

දැකවීම සහ හානිය මහළි කරන පුේගලයින්ට සහය වීම කළ යුතු මේ. 

මමම ප්රමිතිය නව ප්රමිති 1 සහ 5 සමග සම්බන්ධ වන අතර, ප්රමිති තුනම 

ළමයින්ට සහ තරුණයින්ට ආරක්ෂිත පරිසරයක මගාඩනැගීම පිළිබඳව 

කාර්ය මණ්ඩලයට සහ ස්මේච්ඡා මස්වකයන්ට පුහුණුව හා මතාරතුරු 

සැපයීම සඳහා ආයතනවලට ඇති යුතුකම ස්ථාපිත කරයි.. 

මකාමිසමම් ළමා ආරක්ෂණ සංවිධානයක නිර්මාණය 

කිරීම සඳහා වූ මාර්මගෝපමේශය තුළ ළමයින් සහ 

තරුණයින් ආරක්ෂාකාරීව තබා ගැනීමට ස්මේච්ඡා 

මස්වකයින්ට අවශය දැනුම, හැකියාව හා දැනුවත්භාවය 

පිළිඹඳ මතාරතුරු අඩංගු මේ. මකාමිසම් සභාමේ මවේ 

අඩවිමේ මමම මයෝජනා ක්රමයට යටත් වන සංවිධාන 

සඳහා වාර්තා කළ හැකි හැසිරීම් මයෝජනා ක්රමය 

පිළිබඳ මග මපන්වීම ඇත. 

පාසේ සඳහා අධයාපන හා පුහුණු මදපාර්තමම්න්තුමේ 

පාසේ සඳහා මග මපන්වීම තුළ අපමයෝජන සලකුණු 

පිළිබඳ ප්රමයෝජනවත් මතාරතුරු තිමේ. 

ජාතික මූලධර්මය 7 පිළිබඳ ඕස්මේලියානු මානව 

හිමිකම් මකාමිසමම් ඉ-ඉමගනුම් මමාඩියුලය 

ප්රමයෝජනවත් උපමදස ්සපයන අතර ළමා ආරක්ෂණ 

සංවිධාන ඉ-ඉමගනුම් ේවාරය හරහා ප්රමේශ විය හැකිය. 

https://ccyp.vic.gov.au/assets/resources/CSSGuideFinalV4-Web-New.pdf
https://ccyp.vic.gov.au/assets/resources/CSSGuideFinalV4-Web-New.pdf
https://ccyp.vic.gov.au/assets/resources/CSSGuideFinalV4-Web-New.pdf
https://ccyp.vic.gov.au/reportable-conduct-scheme/
https://www.education.vic.gov.au/school/teachers/health/childprotection/Pages/identify.aspx
https://childsafe.elearning.humanrights.gov.au/login/index.php
https://childsafe.elearning.humanrights.gov.au/login/index.php
https://childsafe.elearning.humanrights.gov.au/login/index.php


ළමයින් හා තරුණයින් සඳහා මකාමිසම  | විකමටෝරියාමේ නව ළමා ආරක්ෂණ ප්රමිති  |  නවතම කාරණා මමානවද? 10 

නව ළමා සුරක්ෂණ ප්රමිති (2022 ජූලි 1 සිට) නව හ ෝ හවනස ්වන හෙය හමානවාෙ? ප්රහයෝජනවත් සම්පත් 

ළමා ආරක්ෂණ ප්රමිතිය 9 - හභෞතික  ා අන්තර්ජාල මාර්ගගත 

පරිසර තුළ ආරක්ෂාව ස  ය පැවැත්ම ප්රවර්ධනය කරන අතර 

ළමයින්ට ස  තරුණයින්ට  ානි කිරීමට ඇති අවස්ථාව අවම 

හකහර්.  

ළමා ආරක්ෂණ ප්රමිතිය 9 ට අනුකූලව, සංවිධානයක අවම වශමයන් 

සහතික කළ යුතු මේවේ වන්මන්: 

9.1 දරුමවකුමේ මපෞේගලිකත්වයට ඇති අයිතිය, මතාරතුරු ලබා ගැනීමම් 

පහසුව, සමාජ සම්බන්ධතා සහ ඉමගනීමම් අවස්ථා බිඳීමකින් මතාරව 

කාර්ය මණ්ඩලය සහ ස්මේච්ඡා මස්වකයින් අන්තර්ජාල මාර්ගගත 

පරිසර හා මභෞතික පරිසරවල අවදානම් හඳුනාමගන ඒවා අවම කරයි. 

9.2 අන්තර්ජාල මාර්ගගත පරිසරය භාවිත කරනු ලබන්මන් සංවිධානමේ 

චර්යාධර්ම සංග්රහය සහ ළමා ආරක්ෂාව සහ යහපැවැත්ම පිළිබඳ 

ප්රතිපත්තියට හා භාවිතවලට අනුකූලව ය. 

9.3 අවදානම් කළමනාකරණ සැලසුම් මගින් ආයතනික සැකසුම්, 

ක්රියාකාරකම් සහ මභෞතික පරිසරය විසින් ඇති කරන අවදානම් සලකා 

බලනු ලැමේ. 

9.4 මතවන පාර්ශවවලින් මකාන්ත්රාත් පහසුකම් සහ මස්වා සපයන 

සංවිධානවල ළමුන්මේ හා තරුණයින්මේ ආරක්ෂාව සහතික කරන 

ප්රසම්පාදන ප්රතිපත්ති තිමේ. 

වර්තමාන ළමා ආරක්ෂණ ප්රමිතිවලට අනුකූලව දැනටමත් ආයතන විසින් 

මභෞතික හා අන්තර්ජාල මාර්ගගත පරිසර හා සම්බන්ධ අවදානම් පිළිබඳව 

සැලකිලිමත් විය යුතු අතර ළමා අපමයෝජන අවදානම ඉවත් කිරීමට පියවර 

ගත යුතු මවයි. 

නව ළමා ආරක්ෂණ ප්රමිතිය 9 ආයතන සඳහා පහත ඒවාට ඇති විමශ්ෂිත 

වගකීම් පැහැදිලි කරයි: 

• මභෞතික පරිසරයන්ට අමතරව අන්තර්ජාල මාර්ගගත පරිසර සලකා 

බැලීම 

• දරුමවකුමේ මහෝ තරුණමයකුමේ මපෞේගලිකත්වයට ඇති අයිතිය, 

මතාරතුරු ලබා ගැනීමම් පහසුව, සමාජ සම්බන්ධතා සහ ඉමගනීමම් 

අවස්ථා බිඳීමකින් මතාරව මමම පරිසරවල ඇති අවදානම් හඳුනා ගැනීම 

සහ අවම කිරීම 

• ළමා ආරක්ෂාව සහ යහපැවැත්ම ප්රවර්ධනය කිරීම මමන්ම ළමයින්ට සහ 

තරුණයින්ට හානි කිරීමට ඇති අවස්ථාව අවම කිරීම 

• සංවිධානය මතවන පාර්ශවවලින් පහසුකම් සහ මස්වා ගිවිසුම් ගත 

කරන්මන් නම් ළමුන්මේ සහ තරුණයින්මේ ආරක්ෂාව සහතික කරන 

ප්රසම්පාදන ප්රතිපත්ති තබා ගැනීම. 

මකාමිසමම් ළමා ආරක්ෂණ සංවිධානයක නිර්මාණය 

කිරීම සඳහා වූ මාර්මගෝපමේශය අපමයෝජන අවදානම 

හඳුනා ගැනීම සහ අවම කිරීම සඳහා උපමදස ්සපයයි. 

මකාමිසමම් COVID-19 වසංගතය තුළ ළමයින් සහ 

තරුණයින් අන්තර්ජාලය තුළ ආරක්ෂිතව තබා ගැනීම 

මඟින් ප්රමයෝජනවත් ඉඟි සහ සබැඳි සපයයි. 

ළමයින් අන්තර්ජාලය තුළ ආරක්ෂිතව තබා ගැනීම 

සඳහා ඉ-ආරක්ෂණ මකාමසාරිස ්පුළුේ ප්රාමයෝගික 

උපමදස ්සපයයි. 

ඕස්මේලියානු මානව හිමිකම් මකාමිසමම් මාර්ගගත 

ආරක්ෂාව සඳහා පිරිකසුම් ලැයිස්තුව සහ ජාතික 

මූලධර්මය 8 පිළිබඳ ඕස්මේලියානු මානව හිමිකම් 

මකාමිසමම් ඉ-ඉමගනුම් මමාඩියුලය ප්රමයෝජනවත් 

උපමදස ්සපයන අතර ළමා ආරක්ෂණ සංවිධාන ඉ-

ඉමගනුම් ේවාරය හරහා ප්රමේශ විය හැකිය.  

https://ccyp.vic.gov.au/assets/resources/CSSGuideFinalV4-Web-New.pdf
https://ccyp.vic.gov.au/assets/resources/CSSGuideFinalV4-Web-New.pdf
https://ccyp.vic.gov.au/assets/resources/CSSGuideFinalV4-Web-New.pdf
https://ccyp.vic.gov.au/news/online-safety-covid-19/
https://ccyp.vic.gov.au/news/online-safety-covid-19/
https://www.esafety.gov.au/
https://childsafe.humanrights.gov.au/sites/default/files/inline-files/CSO%20Checklist%20for%20online%20safety_2.pdf
https://childsafe.humanrights.gov.au/sites/default/files/inline-files/CSO%20Checklist%20for%20online%20safety_2.pdf
https://childsafe.humanrights.gov.au/sites/default/files/inline-files/CSO%20Checklist%20for%20online%20safety_2.pdf
https://childsafe.elearning.humanrights.gov.au/login/index.php
https://childsafe.elearning.humanrights.gov.au/login/index.php
https://childsafe.elearning.humanrights.gov.au/login/index.php


ළමයින් හා තරුණයින් සඳහා මකාමිසම  | විකමටෝරියාමේ නව ළමා ආරක්ෂණ ප්රමිති  |  නවතම කාරණා මමානවද? 11 

නව ළමා සුරක්ෂණ ප්රමිති (2022 ජූලි 1 සිට) නව හ ෝ හවනස ්වන හෙය හමානවාෙ? ප්රහයෝජනවත් සම්පත් 

ළමා ආරක්ෂණ ප්රමිතිය 10 - ළමා ආරක්ෂිත ප්රමිති ක්රියාත්මක කිරීම 

නිරන්තරහයන් සමාහලෝ නය කර වැඩිදියුණු කරනු ලැහේ 

ළමා ආරක්ෂණ ප්රමිතිය 10 ට අනුකූලව, සංවිධානයක අවම වශමයන් 

සහතික කළ යුතු මේවේ වන්මන්: 

10.1 සංවිධානය නිරන්තරමයන් ළමයින්මේ ආරක්ෂිත පිළිමවත් 

සමාමලෝචනය කිරීම, ඇගයීම සහ වැඩිදියුණු කිරීම සිදු කරයි. 

10.2 අඛණ්ඩව වැඩිදියුණු කිරීම්වලට උපකාරී වීම සඳහාසහ මහ්තු සහ 

පේධතිමය දුර්වලතාහඳුනා ගැනීම සඳහා පැමිණිලි, උත්සුක සහ ආරක්ෂක 

කඩ කිරීමම් සිදුවීම් විශ්මේෂණය කරනු ලැමේ. 

10.3 කාර්ය මණ්ඩලයට සහ ස්මේච්ඡා මස්වකයින්ට, ප්රජාව සහ පවුේවලට 

සහ ළමුන්ට සහ තරුණයින්ට අදාළ සමාමලෝචන මාර්ගමයන් මසායා 

ගැනීම් පිළිබඳව සංවිධානය මගින් වාර්තා කරනු ලැමේ. 

සමාමලෝචනය සහ අඛණ්ඩව වැඩිදියුණු කිරීම දැනටමත් ළමා ආරක්ෂණ 

ප්රමිතිවල මකාටසකි. 

නව ළමා ආරක්ෂණ ප්රමිතිය 10 ආයතන සඳහා පහත ඒවාට ඇති නව 

වගකීම් පැහැදිලි කරයි: 

• අඛණ්ඩව වැඩිදියුණු කිරීම්වලට උපකාරීවීම සඳහාසහ මහ්තු සහ 

පේධතිමය දුර්වලතාහඳුනා ගැනීම සඳහා පැමිණිලි, උත්සුක සහ 

ආරක්ෂක කඩ කිරීමම් සිදුවීම් විශ්මේෂණය කිරීම 

• ළමුන්මේ ආරක්ෂිත පිළිමවත් පිළිබඳ අදාළ සමාමලෝචන කාර්ය 

මණ්ඩලයට සහ ස්මේච්ඡා මස්වකයින්ට, ප්රජාව සහ පවුේවලට සහ 

ළමයින් සහ තරුණයින් මවත වාර්තා කිරීම.  

මකාමිසම් සභාමේ ළමා ආරක්ෂණ සංවිධානයක 

නිර්මාණය කිරීම සඳහා වන මාර්මගෝපමේශය 

වර්තමාන ළමා ආරක්ෂිත ප්රමිතිවලට එදිරිව ඔවුන්මේ 

ළමා ආරක්ෂණ රාමුව සමාමලෝචනය කිරීමට 

ආයතනවලට උපකාර කිරීම සඳහා ස්වයං තකමසර්ු 

කිරීමම් මමවලමක (Word මගානුවකමලස ලබා ගත 

හැකිය) සපයයි. නව ළමා ආරක්ෂණ ප්රමිතිවලට එමරහි 

සමාමලෝචන සඳහා නව මමවලමක ප්රකාශයට පත් 

කරනු ලැමේ. 

ජාතික මූලධර්මය 9 පිළිබඳ ඕස්මේලියානු මානව 

හිමිකම් මකාමිසමම් ඉ-ඉමගනුම් මමාඩියුලය 

ප්රමයෝජනවත් උපමදස ්සපයන අතර ළමා ආරක්ෂණ 

සංවිධාන ඉ-ඉමගනුම් ේවාරය හරහා ප්රමේශ විය හැකිය. 

ළමා ආරක්ෂණ ප්රමිතිය 11 - ළමයින්ට ස  තරුණයින්ට සංවිධානය 

ආරක්ෂිත වන්හන් හකහස්ෙ යන්න ප්රතිපත්ති ස  ක්රියා පටිපාටි 

ලිඛිතව ෙක්වයි 

ළමා ආරක්ෂණ ප්රමිතිය 11 ට අනුකූලව, සංවිධානයක අවම වශමයන් 

සහතික කළ යුතු මේවේ වන්මන්: 

11.1 ප්රතිපත්ති සහ ක්රියා පටිපාටි සියලුම ළමා ආරක්ෂිත ප්රමිතිවලට අනුකූල 

මේ. 

11.2 ප්රතිපත්ති සහ ක්රියා පටිපාටි මේඛනගත කර ඇති අතර මත්රුම් 

ගැනීමට පහසුය. 

11.3 මහාඳම පුහුණු ආකෘති සහ පාර්ශ්වකරුවන්මේ උපමේශන, ප්රතිපත්ති 

හා ක්රියා පටිපාටි සංවර්ධනය කිරීමට උපකරණ මවයි. 

11.4 නායකයින් විසින් ප්රතිපත්ති හා ක්රියා පටිපාටිවලට අනුකූලත්වයට 

ප්රමුඛත්වය දීම සහ උදාහරණ වීම සිදු මේ. 

11.5 කාර්ය මණ්ඩලය සහ ස්මේච්ඡා මස්වකයින් ප්රතිපත්ති හා ක්රියා 

පටිපාටි මත්රුම් මගන ක්රියාත්මක කරයි. 

ළමා ආරක්ෂණ පිළිමවත් ක්රියාත්මක කිරීමට සහාය වීම සඳහා පුළුේ 

ප්රතිපත්ති හා ක්රියා පටිපාටි සකස් කිරීම වර්තමාන ළමා ආරක්ෂණ 

ප්රමිතිවලටඅනුකූලව දැනටමත් කළ යුතු මේ. 

නව ළමා ආරක්ෂණ ප්රමිතිය 11 ආයතන සඳහා පහත ඒවාට ඇති නව 

යුතුකම් පැහැදිලි කරයි: 

• ප්රතිපත්ති සහ ක්රියා පටිපාටි මත්රුම් ගැනීමට පහසු කිරීම 

• ප්රතිපත්ති හා ක්රියා පටිපාටි සංවර්ධනය කිරීමට උපකරණ වීම සඳහා 

පාර්ශ්වකරුවන්මේ උපමේශනය සහ මහාඳම පුහුණු ආකෘති භාවිත 

කිරීම 

• නායකයින් විසින් ප්රතිපත්ති හා ක්රියා පටිපාටිවලට අනුකූලත්වයට 

ප්රමුඛත්වය දීම සහ උදාහරණ වීම සිදු වීම තහවුරු කිරීම. 

මකාමිසම් සභාමේ ළමා ආරක්ෂණ සංවිධානයක 

නිර්මාණය කිරීම සඳහා වූ මාර්මගෝපමේශමයහි වත්මන් 

ප්රමිති 2 හි මකාටමස් නියැදි ප්රතිපත්ති සහ 

ප්රමයෝජනවත් මග මපන්වීම් සපයයි. 

ජාතික මූලධර්මය 10 පිළිබඳ ඕස්මේලියානු මානව 

හිමිකම් මකාමිසමම් ඉ-ඉමගනුම් මමාඩියුලය 

ප්රමයෝජනවත් උපමදස ්සපයන අතර ළමා ආරක්ෂණ 

සංවිධාන ඉ-ඉමගනුම් ේවාරය හරහා ප්රමේශ විය හැකිය. 
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